
 
 

  
  שלא מן המין 2/2019פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 

  )9201 ביואר 21( טתשע" שבטב ט"ו, שיביום  שהתקיימה
  

 סטס גרשיקוב, ,שלומי שוקרון, , ליטי סעיידישראל אזולאיאליהו ליבמן, ישראל ברמסון, : משתתפים
 אליעזר רודריג

  
  מלאכי לויגר ,, חיים זליגר:פולא השתת

  
  , עו"ד יחיא תמירשולי שמעון: וכחים

  
  :  סדר יום

 ינוי סגני ראש המועצה וממלא מקוםמ .1
 מינוי עוזר ראש המועצה .2
 מחזיקי תיקים .3
 מינוי וועדת מכרזים .4
 מינוי וועדת הנחות בארנונה .5

  מינוי מזכיר המועצה כנציג הרשות בוועדת בחינה . 6
  

  וממלא מקוםמינוי סגני ראש המועצה : 1סע' 
  

לתקון ואת מר  25למות את מר ישראל ברמסון כממלא מקום וסגן ראש המועצה לפי סע' אליהו: מציע 
  .לתקון א25אליעזר רודריג ומר ישראל אזולאי כסגי ראש מועצה לפי סע' 

  
  (אליהו, ברמסון, אזולאי, אליעזר, ליטי) 5 –הצבעה: בעד          

  שלומי)(סטס,  – 2מעים           
  

  הצעת אליהו התקבלה
  

  21/1/2019מיום  2/2019בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
לתקון ואת מר  25למות את מר ישראל ברמסון כממלא מקום וסגן ראש המועצה לפי סע' הוחלט 

  לתקון. א25אליעזר רודריג ומר ישראל אזולאי כסגי ראש מועצה לפי סע' 
  

המיוי עשה כדין וכי הסגים מכהים כדין כחברי המועצה ואים פסולים לכהוה, אי מאשר ש תמיר:
  אין במיוי משום חריגה או סטיה מהוראות החוק והוהל.ו
  

  מינוי עוזר ראש המועצה: 2סע' 
  

  את מיוי עו"ד גל אפלטון כעוזר אישי לראש המועצהאליהו: מציע לאשר 
  

  (אליהו, ברמסון, אזולאי, אליעזר, ליטי) 5 –הצבעה: בעד 
  (סטס, שלומי) – 2מעים         

  
  הצעת אליהו התקבלה

  
  21/1/2019מיום  2/2019בישיבה מס'  2החלטה בסע' 

  מיוי עו"ד גל אפלטון כעוזר אישי לראש המועצהלאשר הוחלט 

  
  
  
  



 
 

  
  

  מחזיקי תיקים: 3סע' 
  

  : למחזיקי תיקים כדלהלן םמיויהמציע לאשר את אליהו: 
  מחזיק תיק הדסה ופיתוח. -ממלא מקום וסגן ראש המועצה מר ישראל ברמסון 

  
  (אליהו, ברמסון, אזולאי, אליעזר, ליטי) 5 –: בעד הצבעה

  (סטס, שלומי) – 2מעים           
  הצעת אליהו התקבלה

  וקהילה.מחזיק תיק וער צעירים  -סגן ראש המועצה מר אליעזר רודריג   
  

  (אליהו, ברמסון, אזולאי, אליעזר, ליטי) 5 –: בעד הצבעה
  (סטס, שלומי) – 2מעים           

  
  הצעת אליהו התקבלה

  מחזיק תיק החיוך. -סגן ראש המועצה מר ישראל אזולאי   
  

  (אליהו, ברמסון, אזולאי, אליעזר, ליטי) 5 –בעד  הצבעה:
  (סטס, שלומי) – 2מעים         

  
  אליהו התקבלההצעת 

  
  וקליטהמחזיקת תיק שפ"ע -גב' ליטי סעייד   

  
  (אליהו, ברמסון, אזולאי, אליעזר, ליטי) 5 –: בעד הצבעה 

  (סטס, שלומי) – 2גד         
  

  הצעת אליהו התקבלה
  

  21/1/2019מיום  2/2019בישיבה מס'  3החלטה בסע' 
  :ם הבאיםמיויהלאשר את הוחלט 

  מחזיק תיק הדסה ופיתוח. -ממלא מקום וסגן ראש המועצה מר ישראל ברמסון 
  מחזיק תיק וער צעירים וקהילה. -סגן ראש המועצה מר אליעזר רודריג 
  תיק החיוך.  -סגן ראש המועצה מר ישראל אזולאי

  וקליטהמחזיקת תיק שפ"ע  -גב' ליטי סעייד 
  
  

  מינוי וועדת מכרזים: 4סע' 
  

  אליהו: מציע למנות וועדת מכרזים בהרכב דלהלן:
חבר (לחילופין  – מלאכי לוינגרחבר,  –חבר, אליעזר רודריג  –יו"ר, ישראל אזולאי  –ישראל ברמסון 

  ),  סטס גרשיקוב (לחילופין שלומי שוקרון). חיים זלינגר
  

  (אליהו, ברמסון, אזולאי, אליעזר, ליטי) 5 –: בעד הצבעה
  (סטס, שלומי) – 2מעים         

  
 הצעת אליהו התקבלה

  
  21/1/2019מיום  2/2019בישיבה מס'  4החלטה בסע' 

, יו"ר, ישראל אזולאי, אליעזר רודריג –הרכב וועדת מכרזים כדלהלן: ישראל ברמסון לאשר את הוחלט 
  מלאכי לויגר (לחילופין חיים זליגר), סטס גרשיקוב (לחילופין שלומי שוקרון)

  
  
  



 
 

  
  

  הנחות בארנונהמינוי וועדת : 5סע' 
  

  אליהו: מציע למנות את ישראל אזולאי כיו"ר הועדה ואת חיים זלינגר כחבר הוועדה.
  

  (אליהו, ברמסון, אזולאי, אליעזר, ליטי) 5 –: בעד הצבעה
  (סטס, שלומי) – 2מעים         

  
  הצעת אליהו התקבלה

  
  21/1/2019מיום  2/2019בישיבה מס'  5החלטה בסע' 

  מיוי ישראל אזולאי כיו"ר וועדת החות בארוה וחיים זליגר כחברלאשר את הוחלט 
  

  
  הרשות בוועדת בחינהמינוי מזכיר המועצה כנציג : 6סע' 

  
  אליהו מעדכן על מיוי מזכיר המועצה כציג הרשות בוועדת בחיה לקבלת עובדים

  
  

  

  שולי שמעון                                               אליהו ליבמן                                                                  
  ראש המועצה                                             מזכיר המועצה                                                                  

  

  רשם: שולי שמעון

  

  


